Výroční zpráva Nadačního fondu Jihočeské
naděje za rok 2010
1. Úvod – úvodní slovo
Věřím, že základním předpokladem rozvoje společnosti je vzdělání našich dětí. Každá společnost by mu
proto měla věnovat maximální pozornost. Zvláště v dnešní době je však sociální situace některých rodičů
pro jejich děti překážkou při získávání vzdělání či rozvoji přirozeného talentu. Z vlastní zkušenosti vím, jak
složitá může být pro mladého člověka cesta k dosažení vzdělání, které mu umožní kvalitní uplatnění v
životě.
Jsem přesvědčen, že zdravá fungující občanská společnost musí stát na principech solidarity a
odpovědnosti. Ti silnější by v ní měli nezištně pomáhat slabším dostat se na stejnou startovní čáru s těmi,
jimž jejich ekonomicko-sociální situace dává lepší výchozí podmínky.
Věřím, že vzdělaná mladá generace je nutnou podmínkou na cestě k rozvoji Jihočeského kraje, kde
žijeme. Rozhodl jsem se proto založit Nadační fond Jihočeské naděje, jehož cílem je dlouhodobě
podporovat mladé lidi ze sociálně slabých rodin, kteří mají talent a touhu po vzdělání, ale jejich sociální
situace jim tuto snahu neúměrně komplikuje.
MUDr. Martin Kuba
zakladatel Nadačního fondu Jihočeské naděje

2. Orgány Nadačního fondu Jihočeské naděje, adresa a kontakty
Vedení fondu: správní a dozorčí rada
Správní rada
MUDr. Martin Kuba
Zakladatel nadačního fondu, předseda správní rady, vicehejtman Jihočeského kraje a předseda
jihočeské ODS
RNDr. Jan Zahradník
Člen správní rady, prorektor Jihočeské univerzity a historicky první hejtman Jihočeského kraje
Ing. Miroslav Dvořák
Člen správní rady, generální ředitel Motor Jikov, a.s. a předseda Jihočeské hospodářské komory
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Dozorčí rada
Ing. Petr Maroš
Předseda dozorčí rady a vedoucí Odboru evropských záležitostí Krajského úřadu JčK
Ing. Břetislav Kábele
Člen dozorčí rady a ředitel SOŠ veterinární a zemědělské v Českých Budějovicích.
Ing. Zdeněk Blažek
Člen dozorčí rady a předseda představenstva HC MOUNTFIELD a.s.
Administrativa
Mgr. Lukáš Vávra
tajemník nadačního fondu
Sídlo a IČ fondu:
České Budějovice, Branišovská 16/2, PSČ 370 05
IČ: 281 16 488
Fond vznikl dne 7. ledna 2010 zápisem do nadačního rejstříku vedeného Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl N, vložka 126.
Kontakty:
E-mail: nf@jihoceskenadeje.cz, lukas.vavra@jihoceskenadeje.cz
Telefon: +420 607 600 889
Web: www.jihoceskenadeje.cz

3. Zpráva o činnosti Nadačního fondu Jihočeské naděje v roce 2010
Naprostá většina aktivit Nadačního fondu Jihočeské naděje v roce 2010, tedy v prvním roce
fungování fondu, se týkala podpory nadaných jednotlivců. Kromě realizace benefičního koncertu
slovenské kapely No Name a zpěvačky Martiny Pártlové, byly prostředky fondu rozdělovány a
využívány dle vypsaných „programů“, do kterých se zájemci o podporu hlásili prostřednictvím
žádostí zveřejněných na internetových stránkách nadačního fondu (www.jihoceskenadeje.cz). Po
zhruba tříměsíčním fungování fondu byl pro nezájem zrušen program „Podpora dětí se specifickou
poruchou učení“, aby byl vzápětí nahrazen programem podpory chovanců dětských domovů . Pro
úplnost uvádíme stručnou charakteristiku stávajících grantových programů Nadačního fondu
Jihočeské naděje pro rok 2010:
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Stipendijní programy:
Příspěvek na úhradu nákladů studia na vysoké škole
Příspěvek pro studenty vysokých škol s vynikajícím studijním prospěchem ze sociálně slabších
rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se studiem (doprava žadatele do
školy, ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).
Příspěvek na úhradu nákladů studia na střední škole nebo středním odborném učilišti
Příspěvek je určen pro studenty středních škol a středních odborných učilišť s vynikajícím studijním
prospěchem ze sociálně slabších rodin. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených se
studiem (doprava žadatele do školy, ubytování, nákup odborné literatury nebo softwaru).

Umělecký grant
Projekt je určen pro studenty základních, středních a vysokých škol, jejichž sociální situace
neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na úhradu nákladů spojených s
uměleckou činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži nebo případná individuální
potřeba žadatele).

Sportovní grant
Projekt je určen pro studenty základních a středních škol, kteří se věnují individuálním sportům a
jejichž sociální situace jim neumožňuje optimální rozvoj talentu. Příspěvek je možné použít na
úhradu nákladů spojených se sportovní činností žadatele (doprava, ubytování, startovné na soutěži
nebo případná individuální potřeba žadatele).

Podpora dětských domovů
Financování řidičských průkazů vybraným dětem z dětských domovů.

Poskytnutá stipendia a umělecké nebo sportovní granty
Již v prvním roce svého fungování podpořil Nadační fond Jihočeské naděje řadu mladých
talentovaných Jihočechů. Vynikajícího jihočeského klavíristu Jakuba Uhlíka příspěvkem na
stipendium na prestižní škole v Norsku v klavírní třídě profesora Gimseho, bratry Dominika a
Milana Zachovy - nadané taekwondisty, kteří se díky podpoře fondu zúčastnili Mistrovství Evropy
ve Švédsku, kde Milan získal jedno čtvrté a dvě devátá místa, pěvecký sbor Viva la bella
z jihočeských Slavonic , který se za podpory fondu podíval do Kanady na mezinárodní pěvecký
festival a nevedl si vůbec špatně, důkazem čehož může být například první místo v kategorii
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jednotlivců pro sólistku sboru. Dále byla podpora poskytnuta Běle Dobiášové, talentované baletce,
které Nadační fond Jihočeské naděje přispěl na uhrazení nákladů na finančně náročné studium a
uhradil i výdaje na mistrovský taneční kurz. V roce 2010 byla vzhledem k mimořádně tragickým
okolnostem zrealizována také podpora rodiny Malhotských. Správní rada fondu se dále rozhodla
podpořit nadanou sportovkyni z Vimperka Lucii Šimečkovou, které nadační fond přispěl na úhradu
členství ve sportovním klubu a nákup sportovního vybavení. Jakožto dalšího podpořeného
představil Nadační fond Jihočeské naděje Pavla Švece, mladého vědce - nadaného chemika,
nositele několika ocenění z národních i mezinárodních olympiád, kterému fond poskytl prostředky
na nákup přenosného počítače a v zimním semestru mu hradí ubytování na VŠCHT v Praze.
Podpora dětských domovů
Dalším projektem fondu se staly, jak již bylo zmíněno, „Kurzy pro získání řidičského oprávnění pro
děti z dětských domovů.“ Nadační fond Jihočeské naděje uhradil v roce 2010 pěti z osmi vybraných
adeptů z dětských domovů v Jihočeském kraji náklady na absolvování autoškoly.
Těmito vybranými byli:
Vlastimil Kubeš - DD Zvíkovské Podhradí
Josef Bilai - DD Písek
Šárka Jonášová - DD Volyně
Miroslav Taragoš - DD Radenín
Jiří Cepák - DD Horní Planá
Věra Kroková - DD Horní Planá
Michaela Mihálková - DD Horní Planá
Karel Berg - DD Horní Planá
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4. Realizované podpory a projekty – souhrn
Jakub Uhlík
Jakub je jedním z nejvýznamnějších členů mladé
české pianistické generace. Narodil se v muzikantské
rodině a od útlých let se věnoval hře na klavír. Na
konzervatoři v Českých Budějovicích byla jeho
kantorkou MgA. Magda Štajnochrová a nyní studuje
ve třídě prof. Ivana Klánského na Hudební akademii
múzických umění v Praze. Absolvoval
mnoho
mistrovských kurzů u osobností jako Edith Kraus, Kurt
Seibert, Irina Lein-Edelstein, Frederic Lagarde, Avo
Kuyumjian atp. Zúčastnil se mnoha mezinárodních
soutěží, kde získal řadu laureátských titulů. Alespoň
některé z nich: mezinárodní soutěž Rudolfa
Firkušného, mezinárodní soutěž Fryderyka Chopina
v Mariánských Lázních, Smetanovská mezinárodní
soutěž, ProBohemia, Beethovenův Hradec aj.
Nahrával pro Český rozhlas i Českou televizi. Je též
držitelem stipendia firmy Yamaha. Mnoho koncertů
realizoval i s orchestry v České republice pod vedením
dirigentů jako jsou např. : Jakub Hrůša, Jaroslav Krček,
Stanislav Vavřínek, David Švec, Jerome Lefevre a
dalších. Pravidelná je jeho koncertní činnost zejména
ve Francii, ale představil se již i publiku v Rakousku, Německu, Chorvatsku, Itálii, a samozřejmě
doma v České republice. Vystupoval na prestižních festivalech u nás ( Janáčkův Máj, Chopinovský
festival Mariánské Lázně, Talentinum Zlín, Ti nejlepší a další ) i po Evropě ( Sicilia Musica, Musiktage
Koblenz, Festival Lagord apod. ) Od srpna roku 2010 by měl být posluchačem Musikkhogskole Oslo
ve třídě prof. Havaarda Gimseho a měl by též absolvovat lekce u Leifa Ove Andsnese. Oba patří
mezi světovou špičku v oboru klasický klavír a zároveň jsou to studenti další legendy české klavírní
školy - prof. Jiřího Hlinky, který emigroval z Československa a získal mezinárodní renomé v Norsku.
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl Jakuba finančně podpořit částkou 1000 Euro, která by
měla v kombinaci s obdrženým stipendiem dostatečně pokrýt náklady jeho studia v Norsku. Toto
rozhodnutí bylo učiněno na základě Jakubovy sociální situace, dále jeho nesporného talentu,
dosažených úspěchů a výborného prospěchu. Věříme, že Jakubovi tato zahraniční zkušenost
významně pomůže v jeho profesním růstu a přejeme mu hodně úspěchů v jeho další kariéře.
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Běla Dobiášová
Běla začala s baletem ve svých pěti letech v baletní škole
Jihočeského divadla pod vedením Sergeje Škalikova. Zde si
také poprvé vyzkoušela divadelní prkna, ať už v dětských
představeních (Z pohádky do pohádky), nebo později
například v Labutím jezeře.V sedmi letech začala Běla
navštěvovat baletní výuku v ZUŠ Jeremiášova pod vedením
Jany Žigárdyové a také hodiny klavíru u Dinary
Suleymanové.Běla je nyní v šestém ročníku konzervatoře,
kde se svými spolužáky tančí v představení Stavovského
divadla Děvčátko se sirkami na motivy pohádek Hanse
Christiana Andersena.
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl Bělu v jejím
studiu podpořit částkou 12.000 Kč vzhledem k její sociální
situaci a s ohledem na finanční náročnost studia. Dále byl
Běle Dobiášové poskytnut příspěvek na mistrovský
taneční kurz ve výši 4.300 Kč. Přejeme této mladé baletce
hodně úspěchů v její další umělecké dráze.

Milan Zach
Milan je talentovaný sportovec věnující se bojovému
umění Taekwon-Do. Je studentem Gymnázia olympijských
nadějí v Českých Budějovicích. Korejskému bojovému
umění se věnuje nepřetržitě od začátku roku 2004, od
roku 2006 závodně. V sezóně 2006/2007 se stal mistrem
České národní ligy v kategorii žáci, v sezóně 2007/2008
skončil na 2. místě a v zatím posledním ročníku, tedy
2008/2009, obhájil 2.místo. Co se jeho mezinárodních
úspěchů týká, v únoru 2008 získal dvě bronzové medaile
na otevřeném Mistrovství Slovenska, za zmínku jistě stojí i
3. místo v kategorii sportovní boj a 1.místo v kategorii
silového přerážení na mezinárodní soutěži Prešov Open
2008.
V březnu roku 2009 složil úspěšně zkoušky na I.DAN, čímž
splnil poslední podmínku pro účast na Mistrovství Evropy
Taekwon-Do ve Španělsku, kam byl jako nejmladší mužský
účastník české reprezentace nominován. V říjnu téhož
roku se ještě zúčastnil Evropského poháru Taekwon-Do
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v Polsku. V prosinci roku 2009 pak Milan mezinárodních závodech Třeboň Open obsadil 1. místo v
kategorii silového přerážení a dále 3. místo v kategorii sportovní boj.
Milan je členem juniorského reprezentačního týmu České národní unie a je nominován k účasti na
Mistrovství Evropy Taekwon-Do 2010, konaného 30.4.- 2.5.2010 ve švédském Skövde.
Dominik Zach
Dominik je mladším bratrem Milana a korejskému bojovému umění se věnuje od roku 2004, od
roku 2006 závodně. Pravidelně se umísťuje na předních místech závodní disciplíny sportovní boj v
České národní lize. V sezónách 2006/2007 a 2007/2008 se v celkovém pořadí České národní ligy
umístil v první desítce. V sezóně 2008/2009 se stal mistrem České národní ligy v kategorii žáků.
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl přispět Milanovi částkou 15.000 Kč a jeho bratru
Dominikovi částkou 3.600 Kč, oběma na základě dosažených sportovních úspěchů, sociální
situace rodiny a dobrého prospěchu. Dominik využije poskytnutou částku na financování účasti
na seriálu závodů České národní ligy Taekwon-Do, Milan na startovné, ubytování a letenku na
ME ve Švédsku. Oběma sportovcům gratulujeme k již dosaženým úspěchům a přejeme jim hodně
štěstí v jejich budoucích závodních aktivitách.

Lucie Šimečková

Lucie je velmi talentovaná mladá sportovkyně závodící za
Ski klub Šumava. V současné době je studentkou
Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické ve
Vimperku. Skvělých sportovních výsledků dosahuje i v
atletice a přespolním běhu. Stručně k jejím sportovním
výsledkům. V roce 2008 získala 1. místo v okresní
atletické olympiádě v běhu na 800 metrů a zvítězila i v
okresním a krajském kole soutěže v přespolním běhu
pořádané Asociací školních sportovních klubů. Těmito
svými výsledky velmi pomohla družstvu Gymnázia a
Střední odborné školy ekonomické k postupu do
celostátního finále. V celostátním finále zmíněné soutěže
pak Lucie obsadila výborné 5. místo.
V roce 2009 zopakovala vítězství v okresní atletické
olympiádě v běhu na 800 metrů, zvítězila v okresním kole
přespolního běhu Asociace školních sportovních klubů a
vyhrála seriál běžeckých závodů "5x Vimperkem", kde se
jí podařilo vyhrát čtyři z celkových pěti závodů. Dále v
roce 2009 obsadila Lucie 1. místo v kontrolním závodě
lyžařů - běžců v rámci soustředění "Hledá se nová
Kateřina Neumannová", za účasti nejlepších děvčat v kategorii mladších dorostenek.
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Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl Lucii finančně podpořit částkou 20.000 Kč, kterou
může tato úspěšná sportovkyně využít například k platbám spojeným se členstvím ve
sportovním klubu, k případným poplatkům na závodech či soustředěních, nebo k nákupu
sportovního vybavení. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě Lucčiných nezpochybnitelných
sportovních úspěchů, s přihlédnutím k sociální situaci rodiny a velice dobrým studijním
výsledkům.

Viva la bella (dětský pěvecký sbor)
Viva la bella je dětský pěvecký sbor působící v
jihočeských Slavonicích již od roku 1985. Současným
sbormistrem je slavonický učitel hudby pan Vlastimil
Burkart. Sbor má 33 členů (8 chlapců a 25 děvčat) ve
věku od 10 do 20 let. Repertoár Viva la belly tvoří vedle klasické tvorby - písně lidové, taneční i
spirituály. Významných úspěchů dosáhla Viva la
bella na soutěžích pěveckých sborů v jihočeském
regionu. V letech 2005, 2006 a 2008 získala zlaté
pásmo. Roku 2007 se sbor znovu účastnil zájezdu do
německého Sinzheimu. Úspěch nechyběl ani v
soutěžním klání Zahrada písní v Praze roku 2008, kde
se umístili v úctyhodném stříbrném pásmu. V
nejbližší době se sbor připravuje na společné koncerty s Vídeňským dívčím sborem ve Slavonicích a ve
Vídni. Snad největším úspěchem sboru Viva la bella je možnost zazpívat na festivalu v Kanadě v Powell River
v červenci 2010, kam byl vybrán mezinárodní komisí spolu s dalšími 30 sbory z celého světa. Mezinárodní
komise v Kanadě vybrala tento sbor spolu s 30 sbory z celého světa k účasti na festivalu "International
Choral Kathaumixw" v Powell River, a koncertnímu turné po dalších městech Kanady v červenci 2010. Tato
mimořádná událost je pro nás radostí i oceněním naší práce a poctou reprezentovat naše město, region a
Českou republiku.
Nadační fond Jihočeské naděje se rozhodl finančně přispět čtyřem členům sboru, konkrétně Josefíně a
Antonii Žampové, Tereze Zichové a Žanetě Kotlárové. Částky věnované jednotlivým členům sboru se
pohybují v rozmezí pěti až sedmi tisíc korun - s ohledem na prospěch výše jmenovaných. Celková suma
věnovaná sboru pak dosahuje částky 26.000 Kč. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě sociální situace
rodin členů sboru, školního prospěchu žadatelů a dosavadních úspěchů sboru, včetně plánované prestižní
akce v Kanadě. Sboru Viva la bella přejeme za Nadační fond Jihočeské naděje hodně úspěchů a věříme, že
bude se ctí reprezentovat Jihočeský kraj v nabité konkurenci ostatních zahraničních sborů.
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Pavel Švec
Pavel Švec je absolventem Gymnázia
Jírovcova 8 v Českých Budějovicích
s hlubokým zájmem o chemii. Od svých
třinácti let pravidelně získává první místa
v krajských kolech Chemické olympiády a
v roce 2010 se mu podařilo obsadit první
místo i v celostátním kole Chemické
olympiády. Pavel Švec již několik let
reprezentuje Českou republiku na
mezinárodních
soutěžích
v chemii,
doposud největšími úspěchy jsou
stříbrná
medaile
z Mezinárodní
chemické olympiády 2010 v Tokiu,
bronzová
medaile
z Mezinárodní
chemické olympiády 2009 konané na
univerzitě v Cambridge, stříbrná medaile
z EUSO – European Union Science
Olympiad 2008 na Kypru a bronzová
medaile z EUSO 2007 v Německu.
Už při studiu na gymnáziu se Pavel Švec
začal věnovat vlastní vědecké práci na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, s kterou v roce
2010 získal první místo na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie.
V roce 2010 Pavel Švec nastoupil ke studiu na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a má v
úmyslu pokračovat ve vědecké práci na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Nadační fond se rozhodl Pavla Švece podpořit částkou 15.000 Kč, určenou na uhrazení nákladů
spojených s dojížděním a ubytováním na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a zároveň
shledal jako opodstatněnou i žádost o příspěvek na nákup přenosného počítače ve výši 10.000
Kč. Celková výše podpory pro Pavla Švece tak činí 25.000 Kč. Pavlovi přejeme hodně úspěchů ve
studiu i další vědecké práci.
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Seznam podpořených, výše podpor a účel poskytnuté podpory:
Podpoření:
Jakub Uhlík
Běla Dobiášová
Lucie Šimečková
Pavel Švec
Milan Zach
Dominik Zach
Pěvecký sbor Viva La Bella
(4 podpořené)

Částka (Kč)

Účel platby

25500

Stipendium – VŠ Norsko

12000

Stipendium – konzervatoř Praha

4300

Mistrovský taneční kurs

20000
10000
15000

Výdaje na sportovní činnost

Nákup osobního počítače
Stipendium – VŠCHT Praha – zimní semestr
Náklady spojené se sportovní činností (taekwondo),
15000
účast na ME
Náklady spojené se sportovní činností (taekwondo),
3600
účast na ME
Příspěvek na účast na pěveckém festivalu v Kanadě
26000

Rodina Malhotských
(2 podpořené)

Podpora umělecky nadaných sirotků
50000

Podpora dětských domovů
(5 podpořených)
Benefiční koncert (NO NAME, Martina Pártlová)

43000
25000

Řidičské průkazy
Uhrazení nákladů spojených s realizací

5. Zpráva o hospodaření
K 31.12. 2010 nevlastnil Nadační fond Jihočeské naděje žádný majetek. Zdrojem peněžních
prostředků byly jak fyzické, tak právnické osoby. Nadační fond v roce 2010 neobdržel žádné
příspěvky od státních orgánů a institucí, ani od jiných nadací.
Příjmy fondu byly tvořeny příspěvky od dárců. Celkové příjmy fondu za rok 2010 byly ve výši
405.210,- Kč.
Výdaje fondu směřovaly na podporu dětí a studentů s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji a na
správu fondu. Celková podpora dosáhla v roce 2010 částky 224.400,- Kč.
Dozorčí rada na svém jednání 1. 3. 2011 konstatovala, že stav běžného účtu je zcela v souladu
s účetními výkazy, a že všechny činnosti Nadačního fondu Jihočeské naděje byly v souladu s platnou
legislativou i stanovami Nadačního fondu Jihočeské naděje.
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Rozvaha k 31.12.2010 (Kč)
A. Aktiva
Dlouhodobý majetek: 0 Kč
Krátkodobý majetek: 179.386 Kč
Aktiva celkem: 179.386 Kč

B. Pasiva
Vlastní zdroje (včetně hospodářského výsledku): 135.904 Kč
Cizí zdroje: 43.482 Kč
Pasiva celkem: 179.386 Kč

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 (Kč)
Náklady celkem: 369.332 Kč
Výnosy celkem: 405.236 Kč
Hospodářský výsledek za rok 2010: 35.904 Kč

Režijní náklady fondu
Nadační fond Jihočeské naděje v roce 2010 plně vyhověl požadavkům na omezení nákladů
souvisejících s jeho správou dle §22 zák. č. 227/1997 Sb. a stanov fondu, tedy, že celkové roční
náklady Nadačního fondu Jihočeské naděje související se správou Nadačního fondu nesmí převýšit
25% majetku nebo jmění Nadačního fondu podle stavu k 31. prosinci příslušného kalendářního
roku.
Za rok 2010 přispělo na projekty fondu hned několik dárců (viz. seznam dárců) – firem i jednotlivců.
Nejvyšší darovaná částka od jednoho dárce činila 100.000,- Kč, nejnižší pak 5.000,- Kč.
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Seznam dárců
Dárce
Martin Kuba
Břetislav Kábele
Ing. Jiří Břečka

Částka (v Kč)
100.000
50.000
5.000

Sbírka ODS MS 3

30.210

TERMS CZ s.r.o.

50.000

Lukáš Květoun

50.000

Realit Team s.r.o.

50.000

TERMS CZ s.r.o.

70.000

6. Výhled na rok 2011
Do roku 2011 plánuje Nadační fond Jihočeské naděje další vlnu podpory směřované do
stipendijních, sportovních i uměleckých aktivit nadaných mladých Jihočechů a Jihočešek.
Velmi kladné odezvy – a to jak ze strany samotných podpořených, tak ze strany ředitelů a ředitelek
dětských domovů v Jihočeském kraji – se dočkal program řidičských průkazů, určený chovancům
dětských domovů. „Nabídku nadačního fondu jsme přivítali s otevřenou náručí a máme z ní velkou
radost. Získání řidičského oprávnění je určitým nadstandardem, který obvykle dětské domovy
neposkytují,“ uvedla například zastupující ředitelka DD Horní Planá Irena Bumbová.
Věříme, že i v roce 2011 budeme schopni finančně či materiálně podpořit ty, kteří si to svými
výsledky zasluhují, ať už na poli vzdělání, umění nebo sportu. Rádi bychom také pokračovali ve
spolupráci s vedením dětských domovů v regionu a dopomohli tak prostřednictvím našich dárců
dalším aktivním mladým lidem k lepšímu uplatnění na trhu práce po opuštění dětského domova.
Hlavním cílem a přáním Nadačního fondu Jihočeské naděje do roku 2011 tedy zůstává adresná,
efektivní a motivující podpora těch, kterým jejich sociální a ekonomické zázemí brání v
dostatečném rozvoji talentu a dovedností, či jim výrazně komplikuje cestu za vzděláním, a tím i
budoucím profesním uplatněním.
Nadační fond Jihočeské naděje děkuje všem dárcům a podporovatelům, kteří umožnili realizaci
výše zmíněných grantových programů a těší se na další spolupráci v roce 2011.
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